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  פרק נה- "תהלים"ספר 
יל  ְלָדִוד א ּכִ ְנִגיֹנת  ַמׂשְ ּים  ְתִפָלִתי ַהֲאִזיָנה  ֱאֹלִה ב:  ַּלְמַנֵצַח  ּבִ ּ

ִתי ְּוַאל־ִתְתַעַלם  ִמְתִחּנָ יִחי  ג:  ּּ ׂשִ יָבה  ִלי  ַוֲעֵנִני  ָאִריד  ּבְ ַּהְקׁשִ
י־ָיִמיטו  ָעַלי  ָאֶון  ד:  ְוָאִהיָמה ע  ּכִ ִּמּקֹול  אֹוֵיב  ִמְפֵני  ָעַקת  ָרׁשָ ּ

ְטמוִני ּוְבַאף  ִיׂשְ י  ְוֵאימֹות  ָמֶות  ָנְפלו  ָעָלי ה:  ּ ִקְרּבִ י  ָיִחיל  ּבְ : ִּלּבִ
ִני  ַפָלצות ו ִּיְרָאה  ָוַרַעד  ָיֹבא  ִבי  ַוְתַכּסֵ ּ ּ ָּוֹאַמר  ִמי־ִיֶתן־ִלי  ז:  ּ ּ

ּכָֹנה יֹוָנה  ָאעוָפה  ְוֶאׁשְ ֵּאֶבר  ּכַ ה  ַאְרִחיק  ְנֹדד  ָאִלין  ח:  ּ ִהּנֵ
ר  ֶסָלה ִמְדּבָ ַער ט:  ּּבַ ה  ִמְפָלט  ִלי  ֵמרוַח  ֹסָעה  ִמּסָ ַלע  י:  ָּאִחיׁשָ ּּבַ

ֲּאֹדָני  ַפַלג  ְלׁשֹוָנם  ּכִ ִעירּ יֹוָמם  יא:  י־ָרִאיִתי  ָחָמס  ְוִריב  ּבָ
ה ִקְרּבָ ַּהוֹות  יב:  ָּוַלְיָלה  ְיסֹוְבֻבָה  ַעל־חֹוֹמֶתיָה  ְוָאֶון  ְוָעָמל  ּבְ

ה  ְוֹלא־ָיִמיׁש  ֵמְרֹחָבה  ֹתך  וִמְרָמה ִקְרּבָ ּּבְ ּ ְּ י  ֹלא־אֹוֵיב  יג:  ּ ּכִ
ְנִאי  ָעַלי  ִהְגִדיל  ְוֶאּסָ א  ֹלא־ְמׂשַ ְּיָחְרֵפִני  ְוֶאׂשָ ֵּתר  ִמֶמּנוּ ּ :

י  ַאלוִפי  וְמֻיָדִעי יד ֶעְרּכִ ְּוַאָתה  ֱאנֹוׁש  ּכְ ּ ּ ּ ר  ַיְחָדו  ַנְמִתיק  טו:  ּ ֲּאׁשֶ ּ
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ָרֶגׁש ֵבית  ֱאֹלִהים  ְנַהֵלך  ּבְ ְסֹוד  ּבְ יָמֶות טז:  ּ יא  ָמֶות  ַּיׁשִ ָעֵלימֹו |  ּ  ַיׁשִ
ם ִקְרּבָ ְמגוָרם  ּבְ י־ָרעֹות  ּבִ אֹול  ַחִיים  ּכִ ֵּיְרדו  ׁשְ ֲאִני  יז:  ּּ

יֵעִני ֶעֶרב  ָוֹבֶקר  ְוָצֳהַרִים  יח:  ֶאל־ֱאֹלִהים  ֶאְקָרא  ַויהָוׁה  יֹוׁשִ
ַמע  קֹוִלי יָחה  ְוֶאֱהֶמה  ַוִיׁשְ י  יט:  ָּאׂשִ לֹום  ַנְפׁשִ ָּפָדה  ְבׁשָ
ים  ָהיו  ִעָמִדי י־ְבַרּבִ ָרב־ִלי  ּכִ ִּמּקֲ ַמע   כ:  ּ ב |  ִיׁשְ ֵאל  ְוַיֲעֵנם  ְויׁשֵ
ר  ֵאין  ֲחִליפֹות  ָל ַלח  כא:  ּמֹו  ְוֹלא  ָיְראו  ֱאֹלִהיםֶקֶדם  ֶסָלה  ֲאׁשֶ ׁשָ

ִריתֹו ֹלָמיו  ִחֵלל  ּבְ ׁשְ ַּמְחָמֹאת  ִפיו  וֲקָרב־ִלּבֹו |  ָּחְלקו   כב:  ָּיָדיו  ּבִ ּ
ֶמן  ְוֵהָמה  ְפִתחֹות ַּרּכו  ְדָבָריו  ִמׁשֶ ּ ֵלך  ַעל־ְיהָוׁה   כג:  ּ ְָיָהְבך |  ְַהׁשְ

ֶלך  ֹלא־ִיֵתן  ְלעֹוָלם  מֹוט  ַלַצִד ְּוהוא  ְיַכְלּכְ ּּ ּ ְּוַאָתה  ֱאֹלִהים  כד:  יקָ
י  ָדִמים  וִמְרָמה  ֹלא־ֶיֱחצו  ְיֵמיֶהם |   ַחת  ַאְנׁשֵ ּתֹוִרֵדם  ִלְבֵאר  ׁשַ ּ ּ

ך  :ְַוֲאִני ֶאְבַטח־ּבָ

  פרק נו- "תהלים"ספר 
ֱאֹחז  ֹאתֹו  א ַּלְמַנֵצַח  ַעל־יֹוַנת  ֵאֶלם  ְרֹחִקים  ְלָדִוד  ִמְכָתם  ּבֶ ּ

ַגת ִתים  ּבְ ִני  ֱאֹלִהים   ב:  ְּפִלׁשְ ל־ַהיֹום ָחּנֵ ָאַפִני  ֱאנֹוׁש  ּכָ י־ׁשְ ּּכִ
ים  ֹלֲחִמים  ִלי  ג:  ֹלֵחם  ִיְלָחֵצִני י־ַרּבִ ל־ַהיֹום  ּכִ ֲאפו  ׁשֹוְרַרי  ּכָ ּׁשָ ּ

אֹלִהים  ֲאַהֵלל  ה:  ָיֹום  ִאיָרא  ֲאִני  ֵאֶליך  ֶאְבָטח ד:  ָמרֹום ּּבֵ
ר  ִלי ה  ָבׂשָ ַטְחִתי  ֹלא  ִאיָרא  ַמה־ַיֲעׂשֶ אֹלִהים  ּבָ ְּדָברֹו  ּבֵ ּ ּ :
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ֹבָתם  ָלָרעּכָ ו ל־ַמְחׁשְ ּל־ַהיֹום  ְדָבַרי  ְיַעֵצבו  ָעַלי  ּכָ ּּ ָּיגורו  ז:  ּ ּ
יִּיְצּפֹינו ר  ִקוו  ַנְפׁשִ ֲאׁשֶ ֹמרו  ּכַ ּ  ִיְצפֹונו  ֵהָמה  ֲעֵקַבי  ִיׁשְ ּ ּ ּּ ַעל־ָאֶון  ח:  ּ

ַאף  ַעִמים   ַּפֶלט־ָלמֹו  ּבְ ּ ֹּנִדי  ָסַפְרָתה  ָאָתה  ט:  הֹוֵרד  ֱאֹלִהים|  ּ ּ
יָמה  ִדְמָעִתי  ְב ִסְפָרֶתךׂשִ ָֹנאֶדך  ֲהֹלא  ּבְ ָּיׁשובו  אֹוְיַבי |  ָאז   י:  ָ ּ

י־ֱאֹלִהים  ִלי יֹום  ֶאְקָרא  ֶזה־ָיַדְעִתי  ּכִ אֹלִהים  יא:  ָּאחֹור  ּבְ ּבֵ
יהָוׁה  ֲאַהֵלל  ָדָבר ֲּאַהֵלל  ָדָבר  ּבַ ּּ ַטְחִתי  ֹלא  ִאיָרא  יב:  ּ אֹלִהים  ּבָ ּּבֵ

ה  ָאָדם  ִלי ֵלם  תֹוֹדת  ָלךָעַלי  ֱאֹלִהים  ְנָדֶר יג:  ַּמה־ַיֲעׂשֶ ְיך  ֲאׁשַ ָּ ּ :
י  ִמָמֶות  ֲהֹלא  ַרְגַלי  ִמֶדִחי  ְלִהְתַהֵלך  ִלְפֵני  יד י  ִהַצְלָת  ַנְפׁשִ ְּכִ ּ ּ ּ ּ ּ

אֹור ַהַחִיים  :ֱּאֹלִהים ּבְ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  א  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מוב
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, דיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צ, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו ק"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  נההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  הש
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                     

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "פרי תורה כד אף ס"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


